
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕШЕНИЕ № Б С - 21-П/
за прекратяване на админж , зроцедура

по реда на Глава шеста от ЗООС

Директорът на РИОСВ-Бургас с писмо изх. № 9541 от 27.01.2016 г. е определил, че 
инвестиционно предложение: „Изграждане на мидена ферма, югозападно от нос Емине“ , с 
възложител: „Полиси Девелопмънт“ ЕООД не е включено в позициите на Приложения № 1 и 2, 
съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на 
процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и по 
реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас с писмо с изх. № ПД-2245(1)/30.08.2018 г. е определил, че 
дейността по „Закупуване и доставка на катамаран за обслужване нуждите на ферма за 
отглеждане на мида“, с възложител: „Полиси Девелопмънт“ ЕООД не попада в обхвата на 
Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и не отговаря на 
определението за инвестиционно предложение, дадено в т. 17 към §1 от Допълнителните 
разпоредби на ЗООС и няма нормативно основание за провеждане на регламентираните с Глава 
шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична 
оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка 
и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и дейностите по 
закупуване и доставка на катамаран за обслужване нуждите на ферма за отглеждане на мида не 
могат да бъдат отнесени към понятията план, програма, проект или инвестиционно 
предложение, поради което не попадат под разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие, респ. на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения е предмета и 
целите на опазване на защитените зони и не подлежат на процедиране по нея.

С вх. № ПД-2245(2) от 27.01.2021 г. е внесено уведомление за промяна на: „Закупуване и 
доставка на катамаран за обслужване нуждите на ферма за отглеждане на мида“ .

С писмо с вх.№ 2245(3) от 01.02.2021 г., Възложителят декларира, че желае прекратяване 
на преписка с вх. № ПД-2245(2) от 27.01.2021 г.

Настоящата молба би могла да се разгледа единствено като искане от страната, по чиято 
инициатива е започнало прекратяване на процедурата съобразно НУРИОВОС,

С оглед на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 56, ал. 
1 от Административнопроцесуалнии кодекс (АПК)

Прекратявам административната процедура по реда на Глава шеста от ЗООС във 
връзка с промяна на: „Закупуване и доставка на катамаран за обслужване нуждите на ферма 
за отглеждане на мида“, с възложител: „Полиси Девелопмънт“ ЕООД.

Прекратяването на процедурата с настоящ ото Решение не изключва 
възмож ността възлож ителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

РЕШИХ:

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs@unacs.bg 
wvvw.riosvbs.com

SOCOTEC

mailto:riosvbs@unacs.bg


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решението м ож е да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс чрез Директора на РИОСВ -  Бургас пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд по реда па чл. 133 о т  АПК в 14-дневен срок о т  съобщаването му.
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И.Д. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГ
Заповед № 840/23.06.2021 г. 
на Министъра па околната среда и
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